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Jeesus ilmestyy opetuslapsille Genesaretin järven rannalla
Ihan vasta juhlimme pääsiäistä ja muistimme sitä, mitä suuta silloin
tapahtui. Nyt lähdemme Israelin maahan Galileajärven rannalle Jeesuksen
ystävien, opetuslasten, luo. Mitä heille tapahtuikaan pääsiäisen
tapahtumien jälkeen.
Opetuslapset olivat koolla jälleen. He olivat kulkeneet Jeesuksen kanssa ja
nyt Jeesus ei ollut enää heidän kanssaan. He eivät tienneet mitä tehdä.
Opetuslapsista Pietari oli kärsimättömin.
Hän sanoi toisille: Minä lähden kalaan.
He olivat olleet kalastajia ja se oli tuttua tekemistä, sen Pietari osaisi.
Toiset päättivät lähteä mukaan.
He menivät Genesaretin järvelle ja nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle.
He kalastivat koko yön, mutta eivät saaneet mitään.
Aamuaurinko alkoi sarastaa.
Rannalla seisoi eräs mies, jota he eivät tunteneet.
Mies huusi heille: ”Kuulkaa, miehet! Onko teillä mitään syötävää?
Oletteko saaneet kalaa?”
”Ei ole ja kala ei syö”, he vastasivat.
Mies sanoi: ”Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle.”

He heittivät verkon veneen oikealle puolelle kuten mies käski.
Ei mennyt kauankaan, kun verkko oli täynnä. Kalaa tuli niin paljon,
etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös.
Silloin yksi opetuslapsista, Johannes, katsoi tarkemmin rannalle ja tunnisti
miehen.
Hän sanoi Pietarille: ”Se on Jeesus!”

Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Jeesus, hänelle tuli kiire.
Pietari hyppäsi nopeasti veteen ja kahlasi rantaan Jeesuksen luokse.
Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa
perässään rantaan.
Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella
paistumassa kalaa sekä leipää.
Jeesus sanoi heille: ”Tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte.” Simon
Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja.
Niitä oli paljon - kaikkiaan 153 kalaa. Osaatkos laskea niin moneen? se on
paljon.
Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään”. He istuivat nuotiolla ja söivät. Jeesus otti
leivän ja antoi heille, samoin hän jakoi heille kalaa.
Opetuslapset saivat nähdä Jeesuksen pääsiäisen jälkeen ja todeta että
Jeesus elää! Jeesus antoi tehtävän kertoa Taivaan Isästä ja siitä kaikesta
mitä oli tapahtunut ja mitä Jeesus oli opettanut eteenpäin. Niin
kertomukset ovat tulleet meille saakka.

